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กฎกระทรวง 
การพิสูจน�และการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๕๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง แห/งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๘ ซึ่งแก5ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๙/๕ วรรค
สาม แห/งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก5ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป�นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให5
กระทําได5โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห/งกฎหมาย รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว5 ดังต/อไปน้ี 

 
ข5อ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี 
“คําขอ” หมายความว/า คําขอพิสูจน�ความเป�นคนไทยพลัดถ่ิน 
“ผู5ขอ” หมายความว/า ผู5ขอพิสูจน�ความเป�นคนไทยพลัดถ่ิน 
 
ข5อ ๒  ผู5ใดประสงค�จะได5รับการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ิน ให5ย่ืนคําขอต/อ

พนักงานเจ5าหน5าท่ีพร5อมด5วยหลักฐานประกอบคําขอ ดังต/อไปน้ี 
(๑) รูปถ/ายของผู5ขอ ให5ใช5รูปถ/ายที่ถ/ายไว5ไม/เกินหกเดือนก/อนวันยื่นคําขอ ขนาด 

๔ x ๖ เซนติเมตร คร่ึงตัว หน5าตรง ไม/สวมหมวกหรือแว/นตาสีเข5ม และไม/ใส/ผ5าคลุมหน5าหรือผ5าโพก
ศีรษะ เว5นแต/ผู5ซึ่งมีความจําเป�นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา แต/เปIดให5
เห็นหน5าผาก ค้ิว ตา จมูก ปาก และคาง จํานวนห5ารูป สําหรับกรณีท่ีมีผู5ย่ืนคําขอแทนให5ย่ืนจํานวน
แปดรูป 

(๒) หลักฐานทะเบียนราษฎรของผู5ขอ ได5แก/ ทะเบียนบ5านหรือทะเบียนประวัติท่ี
กรมการปกครองบันทึกไว5ในกลุ/มผู5ที่มีเช้ือสายไทย และบัตรประจําตัวท่ีระบุว/าผู5น้ันมีเช้ือสายไทย และ
ในกรณีท่ีมีญาติสืบสายโลหิตหรือร/วมวงศ�ตระกูลกับผู5ขอซึ่งมีภูมิลําเนาอาศัยอยู/ในราชอาณาจักรไทย 
ให5ย่ืนหลักฐานทะเบียนราษฎรของบุคคลดังกล/าวด5วย 

ในกรณีท่ีมีหลักฐานทะเบียนราษฎรอ่ืนของผู5ขอหรือญาติสืบสายโลหิตหรือร/วม
วงศ�ตระกูลกับผู5ขอตามวรรคหน่ึง เช/น สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดหรือหนังสือรับรองสถานท่ี
เกิด มรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตาย บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนท่ีทาง
ราชการออกให5ซึ่งมีรูปถ/ายและเลขประจําตัวประชาชน ให5ย่ืนมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด5วย 

ในกรณีท่ีมีการบันทึกทะเบียนประวัติของผู5ท่ีประสงค�จะขอรับการรับรองความ
เป�นคนไทยพลัดถ่ินไว5ในกลุ/มอ่ืนท่ีมิใช/กลุ/มผู5ที่มีเช้ือสายไทย หากผู5น้ันเห็นว/าเป�นการบันทึกโดยผิดหลง 
ให5ผู5น้ันย่ืนคําร5องขอแก5ไขให5ถูกต5องตามกฎหมายว/าด5วยการทะเบียนราษฎรก/อนมาย่ืนคําขอตาม
กฎกระทรวงน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๖๕ ก/หน5า ๑๔/๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
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(๓) หลักฐานแสดงผังเครือญาติของผู5ขอกับครอบครัวท่ีมีสัญชาติไทยท่ีอาศัยอยู/ใน
ราชอาณาจักรไทยซึ่งได5รับการรับรองจากญาติในครอบครัวท่ีมีสัญชาติไทยหรือบุคคลท่ีน/าเช่ือถือซึ่งมี
สัญชาติไทยจํานวนสองคน หรือถ5ามีหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอซึ่งพิสูจน�ว/าผู5ขอเป�น
ญาติร/วมสายโลหิตกับผู5มีสัญชาติไทยให5ย่ืนมาพร5อมกับคําขอด5วย 

(๔) หลักฐานรับรองคุณสมบัติผู5ขอเก่ียวกับความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย� ความยึดม่ันในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และความประพฤติ
ดี เช/น หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือประกาศเกียรติคุณท่ีออกโดยส/วน
ราชการ หนังสือรับรองซึ่งออกให5โดยหน/วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค�กรเอกชนท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายและอยู/ภายใต5การกํากับดูแลของหน/วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาท่ีต้ังอยู/หรือ
ปฏิบัติงานในท5องท่ีที่ผู5ขอมีภูมิลําเนาอาศัยอยู/ 

(๕) หนังสือรับรองว/าตนเองมิได5ถือสัญชาติของประเทศอ่ืน โดยมีบุคคลท่ีน/าเช่ือถือ
ซึ่งมีสัญชาติไทยจํานวนสองคนรับรอง 

 
ข5อ ๓  ผู5ขอมีสิทธิอ5างวัตถุพยาน พยานแวดล5อม หรือหนังสือรับรองของสถาบันหรือ

องค�กรวิชาการทางด5านกฎหมายสัญชาติ สถานะบุคคล สังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือชาติพันธุ� ท่ี
ได5รับการรับรองจากหน/วยงานของรัฐ เพ่ือเป�นหลักฐานพิสูจน�ความเป�นคนไทยพลัดถ่ินก็ได5 

 
ข5อ ๔  กรณีผู5ขอเป�นบุคคลท่ียังไม/บรรลุนิติภาวะ หรือเป�นคนไร5ความสามารถ ให5

บิดาหรือมารดา ผู5รับบุตรบุญธรรม ผู5อนุบาล หรือผู5ปกครองตามกฎหมายว/าด5วยการคุ5มครองเด็ก เป�น
ผู5ย่ืนคําขอแทน 

 
ข5อ ๕  การขอพิสูจน�ความเป�นคนไทยพลัดถ่ินตามกฎกระทรวงน้ี ให5ย่ืนคําขอ 

ดังต/อไปน้ี 
(๑) ถ5าผู5ขอมีช่ือในทะเบียนบ5านหรือทะเบียนประวัติในกรุงเทพมหานคร ให5ย่ืนคําขอ

ต/อผู5อํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน ณ ท่ีทําการสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
(๒) ถ5าผู5ขอมีช่ือในทะเบียนบ5านหรือทะเบียนประวัติในจังหวัดอ่ืน ให5ย่ืนคําขอต/อ

นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู5เป�นหัวหน5าประจําก่ิงอําเภอ ณ ท่ีว/าการอําเภอหรือท่ีว/าการก่ิงอําเภอ
แห/งท5องท่ีที่ผู5ขอมีช่ือในทะเบียนบ5านหรือทะเบียนประวัติ 

ในกรณีจําเป�นอย/างย่ิง นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู5เป�นหัวหน5าประจําก่ิงอําเภอ
อาจใช5ดุลพินิจเพ่ือให5มีการรับคําขอนอกสถานท่ีท่ีกําหนดได5  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงเหตุผลและความจําเป�น
อย/างย่ิง เช/น กรณีทุพพลภาพ เจ็บปNวยร5ายแรง หรือชราภาพ และความสะดวกของราษฎรเป�นสําคัญ 

 
ข5อ ๖  เม่ือพนักงานเจ5าหน5าท่ีได5รับคําขอพร5อมด5วยหลักฐานประกอบคําขอ

ครบถ5วนตามข5อ ๒ แล5ว ให5ออกใบรับให5แก/ผู5ขอไว5เป�นหลักฐาน และให5ดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกต5อง ครบถ5วนและเพียงพอของคําขอและหลักฐานประกอบคําขอ หากเห็นว/า คําขอและหลักฐาน
ประกอบคําขอถูกต5อง ครบถ5วน และเพียงพอต/อการพิสูจน�ความเป�นคนไทยพลัดถ่ิน ให5ดําเนินการ
ตามข5อ ๗ ต/อไป 
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ในกรณีท่ีคําขอหรือหลักฐานประกอบคําขอไม/ถูกต5องหรือไม/ครบถ5วน หรือพนักงาน
เจ5าหน5าท่ีเห็นว/า หลักฐานประกอบคําขอไม/เพียงพอต/อการพิสูจน�ความเป�นคนไทยพลัดถ่ิน อาจ
สอบสวนพยานบุคคลท่ีเก่ียวข5องเพ่ิมเติม ได5แก/ ผู5ย่ืนคําขอและบุคคลอ่ืนท่ีสามารถให5ข5อมูลเก่ียวกับ
ประวัติความเป�นมา สถานะบุคคลและจุดเกาะเก่ียวท่ีสามารถพิสูจน�การเป�นผู5มีเช้ือสายไทยของผู5ขอ 
หรือเรียกหลักฐานเพ่ิมเติมโดยแจ5งเป�นหนังสือให5ผู5ขอทราบภายในสิบห5าวันนับแต/วันท่ีได5รับคําขอ 
โดยกําหนดให5ดําเนินการแก5ไขหรือส/งหลักฐานเพ่ิมเติมหรือให5พยานบุคคลมาให5ถ5อยคําภายในสามสิบ
วันนับแต/วันท่ีได5รับหนังสือแจ5ง 

การเรียกหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลตามวรรคสองจะต5องคํานึงถึงความ
ม่ันคงแห/งราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนรวมถึงปPจจัยแวดล5อมและความเป�นไปได5ในการแสวงหา
พยานหลักฐานท่ีเก่ียวข5องกับผู5ขอประกอบกันด5วย 

ให5พนักงานเจ5าหน5าท่ีดําเนินการตรวจสอบคําขอและหลักฐานท่ีได5รับเพ่ิมเติม 
รวมท้ังสรุปผลการสอบสวนพยานบุคคลท่ีเก่ียวข5องตามวรรคสองให5แล5วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต/
วันท่ีได5รับคําขอพร5อมด5วยหลักฐานถูกต5องและครบถ5วน เว5นแต/มีเหตุจําเป�นท่ีไม/อาจดําเนินการให5
แล5วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได5 ให5พนักงานเจ5าหน5าท่ีแจ5งผู5ขอทราบก/อนครบกําหนด
ระยะเวลา  ในการน้ี ให5ขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปได5ไม/เกินสิบห5าวันนับแต/วันท่ีครบกําหนด
ระยะเวลาดังกล/าว 

 
ข5อ ๗  เม่ือพนักงานเจ5าหน5าท่ีดําเนินการตามข5อ ๖ เรียบร5อยแล5ว ให5ส/งคําขอพร5อม

ท้ังหลักฐานท่ีเก่ียวข5องท้ังหมด รวมท้ังผลการสอบสวนพยานบุคคลท่ีเก่ียวข5องเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการ
สอบสวนให5แก/อธิบดีกรมการปกครองหรือผู5ว/าราชการจังหวัด แล5วแต/กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต/วันท่ี
ได5รับคําขอและหลักฐานประกอบคําขอถูกต5องและครบถ5วน หรือนับแต/วันท่ีการตรวจสอบคําขอและ
หลักฐานท่ีได5รับเพ่ิมเติมแล5วเสร็จ แล5วแต/กรณี เพ่ือดําเนินการดังต/อไปน้ี 

(๑) ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต5องของคําขอและหลักฐานท่ีเก่ียวข5องท้ังหมด
ให5แล5วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต/วันท่ีได5รับเร่ืองจากพนักงานเจ5าหน5าท่ี 

(๒) ส/งคําขอและหลักฐานท้ังหมด รวมท้ังความเห็นของอธิบดีกรมการปกครองหรือ
ผู5ว/าราชการจังหวัด แล5วแต/กรณี ให5คณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ินภายในเจ็ดวันนับ
แต/วันท่ีการตรวจพิจารณาตาม (๑) แล5วเสร็จ 

 
ข5อ ๘  เม่ือฝNายเลขานุการของคณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ินได5รับ

เร่ืองตามข5อ ๗ (๒) ให5ตรวจสอบความถูกต5องและครบถ5วนของคําขอและหลักฐานท่ีเก่ียวข5องแล5วจัด
ประชุมคณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ินเพ่ือพิจารณาคําขอภายในสามสิบวันนับแต/วันท่ี
ได5ตรวจสอบเสร็จเรียบร5อยแล5ว 

ในการพิสูจน�และรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ินของผู5ขอรายใด คณะกรรมการ
รับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ินจะเรียกหลักฐานหรือสอบสวนพยานบุคคลเพ่ิมเติมก็ได5 โดยให5นํา
ความในข5อ ๖ มาใช5บังคับ 

 
ข5อ ๙  เม่ือคณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ินพิจารณาคําขอและ

หลักฐานประกอบคําขอแล5วมีมติว/าผู5ขอรายใดเป�นคนไทยพลัดถ่ิน ให5อธิบดีกรมการปกครองออก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หนังสือรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ินให5แก/ผู5น้ันภายในเจ็ดวันนับแต/วันท่ีได5มีการจัดทําและรับรอง
รายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ินเสร็จเรียบร5อยแล5ว  ท้ังน้ี การ
จัดทําและรับรองรายงานการประชุมต5องไม/เกินสามสิบวันนับแต/วันท่ีคณะกรรมการรับรองความเป�น
คนไทยพลัดถ่ินมีมติ พร5อมแจ5งกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดท่ีผู5ขอมีช่ือในทะเบียนบ5านหรือทะเบียน
ประวัติเพ่ือการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ5านให5แก/ผู5ขอตามระเบียบท่ีผู5อํานวยการทะเบียน
กลางกําหนด 

 
ข5อ ๑๐  กรณีคณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ินพิจารณาเห็นว/าผู5ขอ

รายใดมิใช/คนไทยพลัดถ่ิน ให5อธิบดีกรมการปกครองแจ5งเป�นหนังสือให5ผู5ขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต/
วันท่ีได5มีการจัดทําและรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ิน
เสร็จเรียบร5อยแล5ว  ท้ังน้ี การจัดทําและรับรองรายงานการประชุมต5องไม/เกินสามสิบวันนับแต/วันท่ี
คณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ินมีมติ โดยให5ระบุเหตุผลข5อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญ
และข5อกฎหมาย รวมท้ังวิธีการย่ืนคําฟSองและระยะเวลาสําหรับย่ืนคําฟSองไว5ในหนังสือแจ5งด5วย 

 
ข5อ ๑๑  คําขอพิสูจน�ความเป�นคนไทยพลัดถ่ิน ใบรับ และหนังสือรับรองความเป�น

คนไทยพลัดถ่ิน ให5เป�นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
 

ให5ไว5 ณ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ยงยุทธ  วิชัยดิษฐ 

รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช5กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๙/๕ วรรคสาม แห/ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก5ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๕๕ บัญญัติให5การพิสูจน�และการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ินเพ่ือการได5สัญชาติไทยโดยการ
เกิด ให5เป�นไปตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป�นต5องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู5จัดทํา 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
ปณตภร/ผู5ตรวจ 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 

ฐิติพร/ปรับปรุง 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
 
 


